Magyarbánhegyes Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 68/480-000
Fax: 68/480-104
E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu
7/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28án 14:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Frank Lajos, Oláh Zoltán, Dr. Szikszai
József, Szikszai László, Tóth Gyöngyi képviselők
Késését előre jelezte: Tamás József képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző
Jelen volt még: 5 fő érdeklődő
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2. Humán Szolgáltató Központ alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Evanics Jánosné intézményvezető
3. Gazdasági Program 2010-2014
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. Civil pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
5. Bejelentések
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
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1.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a 2011. évi költségvetés módosításával
jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú melléklet.)

kapcsolatos

előterjesztést.

(A

Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
4/2011. (III.28.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.28.) Önk.
rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Önk.
rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Szakmai Programjának módosításával kapcsolatban készült előterjesztést.
(A jegyzőkönyvhöz csatolt 2. számú előterjesztést.)
Szavazásra teszi fel a napirendi ponttal kapcsolatban készült határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
20/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató Központ Alapító
Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját az előterjesztés
mellékletét képező tervezet szerint módosítja.
Felelős: Evanics Jánosné intézményvezető
Határidő: azonnal
3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a Gazdasági Program 2010-2014 kapcsolatban készült előterjesztést. (A
jegyzőkönyvhöz csatolt 3. számú előterjesztést.)
Tamás József képviselő 14:15-kor megérkezett.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a napirendi ponttal kapcsolatban készült határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
21/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014. évi
Gazdasági Programját az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint
elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
4.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az önkormányzat költségvetésében a civil szervezetek támogatására 3 millió forintot
különített el a képviselő-testület. Eddig 4 szervezet nyújtotta be pályázatát. A
Magyarbánhegyesi Football Club 2 millió forintos, a Magyarbánhegyesi Bűnmegelőző
Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület – a Polgárőrség - 800 ezer forintos, a
Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub 300 ezer és a Vöröskereszt 100 ezer forintos támogatási
igénnyel lépett fel. Kéri a képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy tudja, hogy a Polgárőrség a 800 ezer forintból 500 ezret benzinköltségre, 300 ezer
forintot pedig egy új gépjármű vásárlására költene. Tervezték, hogy a megyei szövetségtől 1
ft-ért igényelnének egy Lada Niva típusú autót, de a fenntartása költséges lett volna.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottsági ülésen felmerült, hogy nem kellene elvetni az 1 ft-os gépjármű lehetőségét, mert
ha a földtulajdonosok anyagilag hozzájárulnának, akkor a Polgárőrség vállalná, hogy
külterületen is szolgálatot lát el.
Szikszai László alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy a földtulajdonosok hozzájárulnának. Egyetért a bizottság javaslatával.
Frank Lajos képviselő:
Amikor felmerült az 1 ft-os autó ötlete, akkor arról beszéltek, hogy az önkormányzat vállalná
a fenntartás költségeit. Úgy gondolja, hogy mielőtt bármiről döntenek, ezt tisztázni kellene. A
bizottsági ülésen az is felmerült, hogy ezentúl a civil szervezetektől sokkal pontosabb
elszámolást vár el a képviselő-testület.
Tamás József képviselő:
A Szabadidő Klubbal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy a
hétvégén egyik sportolónk nemzetközi minősítést kapott. A versenyen ezen kívül több
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sportolónk is kiemelkedő eredménnyel végzett. Ha a klub pályázata kedvező elbírálásban
részesül, akkor a megítélt összeget egy országos bajnokság megrendezésére fogják költeni,
valamint nevezési díjak és az utazási költség is jelentős tétel.
Szikszai László képviselő:
Úgy érzi, hogy a Football Club jelenleg jó helyzetben van. A csapat a bajnokság 2. helyén áll.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint a Magyarbánhegyesi Football Club
részére 2 millió forintos támogatást nyújtsanak.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
22/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarbánhegyesi
Football Club pályázatát elbírálta, részére 2.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek támogatása előirányzat.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint a magyarbánhegyesi Szabadidő Klub
részére 300 ezer forintos támogatást nyújtsanak.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
23/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyarbánhegyesi
Szabadidő Klub pályázatát elbírálta, részére 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek támogatása előirányzat.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint a Magyarbánhegyesi Bűnmegelőző
Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület részére 500 ezer forintos támogatást nyújtsanak.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
24/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarbánhegyesi
Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület pályázatát elbírálta, részére 500.000,Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatás fedezete az önkormányzat 2011.
évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek támogatása előirányzat.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint a Magyar Vöröskereszt részére 100 ezer
forintos támogatást nyújtsanak.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
25/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt
pályázatát elbírálta, részére 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. Felhatalmazza
Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatás
fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek
támogatása előirányzat.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
5.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:
- a Nyugdíjasklub a hétvégén ünnepelte 30. évfordulóját, amin részt vett,
- a 2 ülés között DAREH ülésen vett részt,
- az iskola udvarán lévő föld elszállításáról megegyezetek és az idő függvényében
elkezdik,
- részt vesznek a „Minden gyermek lakjon jól” elnevezésű programban, és úgy
gondolja, hogy azoknak, akik igénylik, biztosítson kölcsön eszközöket az
önkormányzat a kert megműveléséhez.
Tamás József képviselő:
A szakiskolában részt vettek egy 3 napos továbbképzésen, ahol többek között IPR
programról, HHH-s gyerekek felzárkóztatásáról volt szó. Szinte mindenre lehet pályázni,
hogy az iskolát egy magasabb szintre hozzuk. Étkeztetés, nyári tábor stb. Együtt kell a
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tehetségesebb, okosabb gyerekeket a leszakadó gyerekekkel nevelni. Nyári táborokat,
szakköröket szervezni. Figyelmébe ajánlja a képviselő-testületnek. 30, 20, 10 millió forintos
támogatásokat szoktak megítélni. Nagybánhegyesen programokat szerveztek, külföldi úton
voltak a gyerekek.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tudomására juttatjuk az iskolavezetésnek. A két ülés között történt még:
- a 120 literes kukák cseréje megtörtént,
- szombaton kezdetét vette egy programsorozat, a „Mutasd magad Békés megye”. Első
állomása nálunk volt egy sikeres rendezvény keretében.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy van-e lehetőség rá, hogy a Petőfi utcára földet vigyenek ki az út
kiegyengetésére?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A műszaki ügyintézőnek tolmácsolni fogja ezt a kérdést. A temető helyzetét is rendezni kell.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kerékpárút a Takarékszövetkezet és az iskola előtt
is össze van törve. Ennek javításáról intézkedni kellene. Kérdése, hogy a szennyvízzel
kapcsolatban van-e fejlemény, mert a lakosok folyamatosan érdeklődnek.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A Kövite Kft. számításokat végzett a szennyvízpályázattal kapcsolatban, melynek
eredményeként a 70 ezer forint körüli lakossági hozzájárulást látja reálisnak. Ezek után a
Vízművekkel kell tárgyalásokat folytatni. Az önerő pályázattal kapcsolatban arról tájékoztatja
a képviselő-testületet, hogy zárolták az alapot, melyből támogatáshoz lehetett volna jutni, így
nem tudni, hogy ezt ki tudják-e használni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Problémát jelent, hogy nem jó kapcsolatuk a Víziközmű Társulat elnökével.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Szeretné, ha a képviselő-testület határozna arról, hogy megkezdjék-e a meg nem fizetett
érdekeltségi hozzájárulások behajtását, mert a Víziközmű Társulat nagyon sürgeti.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A médiában már többször elhangzott, hogy Európa édesvíz készletének jelentős része
Magyarország alatt van. Erre vigyázni kellene, mert nagy kincs, de sajnos nem adják meg
ehhez a megfelelő támogatást. Az emberek ezt nem értik.
Szikszai László alpolgármester:
Nem ért egyet azzal, hogy megkezdjék a behajtásokat.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Sajnos a Víziközmű Társulattal való rossz kapcsolat problémát jelent. Van rá példa, hogy más
település visszaadta a szennyvízpályázatot, és így más forrásoktól is elestek.
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Tamás József képviselő:
Egyetért azzal, hogy ne kezdjék meg a behajtásokat. A lakossági befizetéseknek gátja a
tisztázatlan személyi kérdések. Azt gondolja, hogy tisztázni kellene a jogosultságokat a
Víziközmű Társulat és az önkormányzat között.
Szikszai László alpolgármester:
A dűlőutak állapota nagyon rossz a külterületen, erről intézkedni kellene.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A csatornák is rossz állapotban vannak, rendezetlenek, sok a szemét bennük.
Tamás József képviselő:
A mezőgazdasági munkák egyre intenzívebbek, ezért felül kellene vizsgálni a közlekedési
táblák állapotát.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Nagykamarás Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást szeretne benyújtani a
Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda Arany János Iskola tagintézménye tekintetében a
nappali rendszerű általános iskola nevelés oktatás infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás
összköltsége: 32.696.091,- Ft, ebből igényelt támogatás 29.426.482,- Ft, saját erő –
3.269.609,- a beruházás összköltségének 10 % -a. A saját forrást Nagykamarás Önkormányzat
Képviselő-testülete az elfogadott 2011. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítaná.
Nagykamarás Község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a szükséges
saját erőt átutalja Magyarbánhegyes Község Önkormányzat számára a beruházás megkezdését
követően annak érdekében, hogy a Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának saját
költségvetését ne terhelje. A támogatás kedvező elbírálása esetén Nagykamarás község
Önkormányzata és Magyarbánhegyes Község Önkormányzata között a pénzügyi, a
lebonyolítási és a felelősségek pontos rögzítése érdekében külön megállapodást kötnek.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
26/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Nagykamarás Község
Önkormányzat kérését támogatva - úgy határoz, hogy támogatást nyújt be – a
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata és Nagykamarás Község Önkormányzata által
közösen fenntartott oktatási intézménye a Magyarbánhegyes – Nagykamarás Általános Iskola
és Óvoda Arany János Iskola tagintézménye tekintetében (Nagykamarás, Ady u. 1.) - az
önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.
(III.9.) BM rendelet alapján az 1. § (1) bek. a) és (2) bekezdés c) pontjára – a nappali
rendszerű általános iskola nevelés oktatás infrastrukturális fejlesztésére.
A beruházás összköltsége: 32.696.091,- Ft, ebből igényelt támogatás 29.426.482,- Ft, saját erő
– 3.269.609,- a beruházás összköltségének 10 % -a a fenti jogszabály 1. §. (9) bekezdés a)
pontja szerint, mivel településünk a 240/2006. (XI.30) Korm. rendelet mellékletében szerepel.
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A saját forrást Nagykamarás Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 2011. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Nagykamarás Község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatás nyerése esetén – a
támogatás mértékétől függően a szükséges saját erőt átutalását a Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat számára a beruházás megkezdését követően annak érdekében, hogy a
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának saját költségvetését ne terhelje.
Nagykamarás Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézményfenntartói
jogát nem állami fenntartó részére, kivéve – helyi önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
A támogatás kedvező elbírálása esetén Nagykamarás község Önkormányzata és
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata között a pénzügyi, a lebonyolítási és a
felelősségek pontos rögzítése érdekében külön megállapodást kötnek.
Jelen határozat csak Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ezen
pályázattal összefüggő döntésével érvényes.
Megbízza a polgármestert a fenntartási nyilatkozat aláírásával, a támogatás határidőben
történő benyújtásával. A megállapodás elkészítésével megbízza a jegyzőt.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint a lakosság érdekeltségi hozzájárulásait
ne kezdjék el behajtani.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
27/2011. (III.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a
KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS
TISZTÍTÁS KEOP-1.2.0. jelű projekttel kapcsolatban esedékessé váló érdekeltségi
hozzájárulások behajtása megkezdődjön.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester az ülést 15:30-kor bezárta.
Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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